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CLB: zitdag
Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael op school. Wenst u
informatie, advies of raad in verband met de ontwikkeling van uw kind of het
schoolgaan, aarzel dan niet en maak voor deze voormiddag een afspraak met het
CLB.
Winteruitstap Raf en Otje
Vandaag trekken onze peuters en kleuters naar Raf en Otje in Turnhout voor hun
jaarlijkse winteruitstap.
Zwemmen
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen.
Rapport
De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun tweede rapport.

ma 07
di 08

wo 09

Inschrijfdag nieuwe kleuters: enkel na afspraak
De kinderen die binnenkort voor het eerst naar school stappen, mogen alvast een
kijkje komen nemen met hun ouders. Ken je nog iemand? Nodig hen gerust uit om
kennis te maken met onze school.
We vragen wel om een afspraak te maken via mail (info@dehorizontspoor.kobart.be) of telefoon (014/63 37 10).
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vr 11

Zwemmen
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen.
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Pedagogische studiedag
Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje
vrij.
De leerkrachten werken tijdens deze studiedag rond het thema ‘Focus op lezen,
voorlezen en begrijpend lezen’.
Dikketruiendag

Dikketruiendag wordt dit jaar al voor de 18de keer georganiseerd.
Zwemmen
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen.
Ouderraad: eetfestijn
Het eetfestijn wordt door de coronamaatregelen afgelast. De ouderraad gaat op zoek
naar een alternatieve activiteit.
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Carnaval
Vandaag vieren de peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school carnaval. De
feestneus wordt opgezet en … de ouderraad zorgt voor lekkers. ALAAF… ALAAF!!!
Zwemmen
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen.

KROKUSVAKANTIE
Van maandag 28 februari t.e.m. zondag 6 maart

Denk alvast aan:
07/03/2022: Ouderraad
11/03/2022: Zwemmen LO 1-2 + oudste kleuters
23/03/2022: Kijkdag KO
Kwartier(voor)lezen in de kleuterschool.
Na het succes van kwartierlezen in de lagere school, zal ook de kleuterschool
starten met kwartier(voor)lezen. We zijn ervan overtuigd dat voorlezen én het
klassikaal verwerken van verhalen de taalontwikkeling van kinderen ten goede
komt.
Op maandag 31 januari starten we dit project op in de kleuterschool. Minimaal
4x per week zal in iedere klas bewust een moment worden ingepland om voor
te lezen en het verhaal te bespreken met de kleuters. Iedere klas krijgt een
spaarkaart. Is deze vol dan volgt een kleine beloning voor de hele klas.
Ook voorlezen en spreken over het verhaal thuis komt de taalontwikkeling van
je kleuter zeker ten goede.
Coronamaatregelen: ventileren in de klas
Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen open. Gelieve uw kind
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas.
Middagouders
Onze lagere school is op zoek naar een tijdelijke middagmoeder of –vader, -oma, -opa,... voor de
speelplaatsbegeleiding tijdens de middag op maandag en dinsdag.
Heb je zelf zin of ken je iemand in je vrienden- of familiekring om ons te komen helpen, geef dan een
seintje. Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien.
Inzameling lege drankblikjes en kroonkurken
Onze school zamelt voor Thijs Brosens lege drankblikjes en kroonkurken in. Thijs doet dit voor 2 goede doelen: de
opleiding voor blindgeleide honden en voor De Slinger (opvang voor mensen met een beperking). Lege blikjes en
kroonkurken kunnen in de kleuterschool binnengebracht worden.
Inzamelen batterijen en kiwistickers
Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in.
De lege batterijen kunnen in de Bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden, de kiwistickers kunnen aan de
klasleerkrachten bezorgd worden.
De Bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen en samen te stellen.
Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen.
Inktpatronen worden niet meer verzameld op school.

Sociale media

Volgt u onze school al op onze nieuwe Facebookpagina
(https://www.facebook.com/dehorizonzondereigen) en op onze nieuwe Instagrampagina
(https://www.instagram.com/basisschooldehorizon/)?

Maandpuntjes Axenroos

Ik neem de leiding!
Deze periode staat Sjef de leeuw centraal.
Een kind dat zich gedraagt als een goedgemutste leeuw, geeft leiding, kan
organiseren, kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen,
geeft informatie aan anderen, doet voorstellen, geeft advies …
Een slechtgemutste leeuw gaat altijd de baas willen zijn, kan geen bevelen
aannemen. Hij/zij gaat domineren en manipuleren, bevelen en autoritair optreden. Iemand die geen gezag
kent, niet durft te bevelen of verkeerd informeert, is ook een slechtgemutste leeuw.

Ik doe wat je vraagt!
Ook Kadosj de kameel staat deze periode centraal.
Een goed gemutste kameel zal: Om uitleg en raad vragen – ergens meer van willen weten – opletten tijdens
de les – de leerstof verwerken – iemand geloven – beluisteren – om informatie vragen – onderzoeken –
belangstelling tonen – instemmen – vragen om nieuws – op tijd komen – zich aan de regels houden –
gehoorzaam zijn – een raad opvolgen – zich schikken – een opdracht uitvoeren – volgzaam zijn – een bevel
uitvoeren – een advies opvolgen – zich laten inlichten – beleefd iets vragen – informatie opzoeken - Een
kameel werkt in stilte, zonder op te vallen. Hij/zij laat zich niet om de tuin leiden en gaat gemakkelijk in op
voorstellen van anderen. Hij/zij weet waar informatie te vinden is en zoekt die dan ook op. Hij/zij is
leergierig, werkt goed mee en stelt geen overbodige vragen. De kameel luistert aandachtig en heeft ook
gehoord als hij/zij iets onzinnig zegt. Je kan alles vragen aan een kameel, want niks is hem te veel. Met
activiteiten doet hij/zij graag mee en wanneer hij/zij iets niet goed weet, vraagt hij raad aan de leeuw. De
kameel kan het leiderschap van iemand aanvaarden.
Een slecht gemutste kameel zal: Iemand uithoren – dwingen te spreken – alles klakkeloos aannemen –
doorvragen als hij/zij iets al lang weet – de lesstof kritiekloos opnemen – vragen om te vragen – geen
uitleg durven vragen – geen interesse hebben – nergens geloof aan hechten – slaafs doen wat er wordt
gezegd – je dwangmatig aan regels houden – voortdurend toestemming vragen – over afhankelijk zijn – te
toegeeflijk zijn – te onderdanig zijn – niet gehoorzamen – de wet overtreden – de afspraken negeren –
zonder aandacht luisteren - Een kameel voelt zich onzeker zonder richtlijnen. Hij/zij wil voor alles en nog
wat richtlijnen krijgen van anderen. Hij/zij is een meeloper. Protesteren doet hij/zij niet.

Werkgroep verkeer
10 op 10
Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het vaak
nog donker als je kind naar school vertrekt. Een goede zichtbaarheid in het verkeer door
het gebruik van fietsverlichting en fluorescerend materiaal is dan van cruciaal belang om
veilig naar school te fietsen.
Moedig je kind aan om de fietsverlichting ook daadwerkelijk te gebruiken zodra het nodig
is. Ook het dragen van een fluohesje valt op in het verkeer en vermindert het risico op
ongevallen.
Als ouder het goede voorbeeld geven werkt natuurlijk stimulerend voor je kind.
Werkgroep verkeer

Online shoppen en de Ouderraad steunen? Dat kan!
Een hele dikke dankjewel aan iedereen die mee heeft gespaard voor onze
oudervereniging!!! We hebben intussen onze eerste schrijf van € 81,37
ontvangen.
Wil je onze ouderraad ook steunen? Hoe? Door gewoon via de Trooper website
te passeren voor je iets online bestelt. En wat nog leuker is... je betaalt er zelf
geen cent extra voor. Heel gemakkelijk dus!

Hoe werkt Trooper?
1. Je surft naar onze Trooperpagina: https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/ouderraadzondereigen
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen en klikt op het logo. Door die klik weet de webshop dat jij ons wil
steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt dus geen eurocent extra.
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze vereniging.
Shop bij meer dan 600 webshops:
Massa’s elektronica, multimedia, speelgoed, een weekendje weg, kledij, cadeaus, eten en drinken.
BELANGRIJK: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden echt achter smijten en de nodige mondaan-mondreclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, e-mail … inschakelen.

